VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
dle pravidel Programu rozvoje venkova

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce komunikací v Rácovicích
Identifikační údaje zadavatele

Název / obchodní firma :

Obec Rácovice

IČ :
Adresa sídla / místa
podnikání:

00378518

Osoby oprávněné za
zadavatele jednat:

Rácovice 4, 67532 Třebelovice
starosta obce Ing. František Zvěřina

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

Název / obchodní firma :
IČ :
Adresa sídla
Osoby oprávněné za
zadavatele jednat:
Kontaktní osoba :

VIA ALTA a.s.
269 06 741
Okružní 963, 674 01 Třebíč

Telefon/fax:

724 514 470 / 568 420 905

E-mail:

dolezal@via-alta.cz

Ing. Jakub John
Ing. Petr Doležal

NEJDE O ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ VE SMYSLU ZÁKONA č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

1
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1. Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace
Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou na základě podmínek PROGRAMU ROZVOJE
VENKOVA, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR, v souladu s PRAVIDLY, kterými se
stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období
2007–2013 a které vydalo Ministerstvo zemědělství ČR pod č.j. 167976/2011-MZE–14112, bod 11b).
odst. 3.
Výzva byla odeslána osloveným uchazečům a vyvěšena na úřední desce obce 1. března 2012.
CPV kód

Druh stavebních prací

MJ

Rozsah

45233100-0

Stavební úpravy pro komunikace

soubor

1

32000000-3

Rozhlas, televize, komunikace, telekomunikace
a související zařízení

komplet

1

31500000-1

Elektrické zdroje světla a svítidla

komplet

1

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací na akci „Rekonstrukce komunikací
v obci Rácovice“. Předmětem plnění je rekonstrukce místních komunikací označených A – H v obci
Rácovice, vybudování parkových stání v centru obce a kontejnerového stání, rekonstrukce/výměna
svítidel veřejného osvětlení v obci a dobudování osvětlení v centru obce, drobné práce při výsadbě
zeleně v centru obce a rekonstrukce místního veřejného rozhlasu.
Předmět plnění je podrobně technicky definovaný projektovou dokumentací pro ohlášení stavby
vypracované firmou VIA ALTA a.s., Okružní 963, 674 01 Třebíč. Projektová dokumentace je přílohou
zadávací dokumentace vč. slepých výkazů výměr (předáváno elektronicky na CD).
Projekt „Rekonstrukce komunikací v obci Rácovice“ byl předložen zadavatel k podpoření
z Programu rozvoje venkova. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do okamžiku
podpisu smlouvy o dílo v případě, že projekt nebude z Programu rozvoje podpořen. Dojde-li
k rozhodnutí o nepodpoření projektu až v okamžiku po podepsání smlouvy, vyhrazuje si zadavatel
právo odstoupit od uzavřené smlouvy s dodavatelem.
Vybraný dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č.
320/2001 Sb. o finanční kontrole.
1.1. Doba plnění
Zahájení stavby (po řádném ukončení VZ): předpoklad květen 2012
Realizace akce bude přizpůsobena požadavkům zadavatele a požadavkům poskytovatele dotace.
Maximální termín dokončení předmětu plnění se stanovuje na 30. 8. 2013.
Dokončením předmětu plnění se rozumí předání stavby bez vad a nedodělků podle smlouvy o dílo.
1.2. Místo plnění
kraj Vysočina / ORP Moravské Budějovice / obec Rácovice
Dotčené pozemky v k.ú. Rácovice
1.3. Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
2. Údaje o zadávací dokumentaci
2.1. Součásti zadávacích podmínek
Zadávací podmínky tvoří:
1) Výzva k podání nabídek
2) Zadávací dokumentace - textová část vč. příloh
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3) Projektová dokumentace, kterou pro ohlášení stavby vypracovala společnost VIA ALTA a.s.,
Okružní 963, 674 01 Třebíč. Projektová dokumentace je součástí zadávacích podmínek a je
přiložena v elektronické verzi na CD a obsahuje i slepé výkazy výměr.
4) Souhlas s provedením ohlášené stavby, vydaný dne 20.10.2011 Odborem dopravy a
silničního
hospodářství,
Městský
úřad
v Moravských
Budějovicích
pod
č.j.
MUMB/ODSH/39498/2011.
Pokud projektová dokumentace, nebo výkaz výměr obsahuje požadavky nebo odkazy na
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které by
vedly ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, zadavatel
umožňuje v těchto případech použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných materiálů
nebo výrobků.
2.2. Poskytování zadávací dokumentace
Písemnou žádost dodavatele o poskytnutí zadávací dokumentace je možno podat kdykoliv v průběhu
lhůty pro podání žádostí, nejpozději však 3 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost
dodavatele o poskytnutí zadávací dokumentace musí být písemná (poštou, faxem, e-mailem) a musí
být doručena na adresu:
VIA ALTA a.s., Okružní 963, 674 01 Třebíč
Kontaktní osoba: jméno: Ing. Petr Doležal
tel/fax: 724 514 470 / 568 420 905
e-mail: dolezal@via-alta.cz
Na základě žádosti uchazeče bude zadávací dokumentace nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne
doručení písemné žádosti poskytnuta uchazeči.
Zadavatel neposkytuje neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci
2.3. Poskytování dodatečných informací, prohlídka místa plnění
Písemnou žádost dodavatele (e-mail, pošta, fax) o poskytnutí dodatečných informací k zadávací
dokumentaci je dodavatel oprávněn podat kdykoliv v průběhu lhůty pro podání žádostí, nejpozději
však 3 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádosti o dodatečné informace adresuje, nebo o
možnost prohlédnout místo plnění (prohlídka je možná, místo stavby je veřejně přístupné) se
obracejte na:
VIA ALTA a.s., Okružní 963, 674 01 Třebíč
Kontaktní osoba: jméno: Ing. Petr Doležal
tel/fax: 724 514 470 / 568 420 905
e-mail: dolezal@via-alta.cz
2.4. Změna zadávacích podmínek
Zadavatel má právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace. Změnu obsahu zadávací
dokumentace oznámí písemně všem uchazečům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace.
3. Požadavky na kvalifikaci uchazečů
Splněním kvalifikace se rozumí:
a)
splnění základních kvalifikačních předpokladů,
b)
splnění profesních kvalifikačních předpokladů,
c)
splnění technických kvalifikačních předpokladů.
K prokázání splnění kvalifikace je každý uchazeč povinen předložit:
ad a) prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladům, jestliže předloží čestné prohlášení
o splnění základních kvalifikačních předpokladům. Vzor tohoto prohlášení je uveden v příloze 1 této
zadávací dokumentace. Každý uchazeč pouze doplní vlastní identifikaci (název firmy, sídlo a IČ) a
prohlášení podepíše osoba oprávněná jednat jménem nebo za uchazeče. Čestné prohlášení bude
předloženo s originálním podpisem tzn. v originále, nebo případně v ověřené kopii originálu.
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ad b) prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladům, jestliže předloží:
1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 kalendářních dnů
2. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky malého rozsahu, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské opatření či licenci.
Profesní kvalifikační předpoklady budou v nabídce předloženy v prosté kopii.
ad c) prokázání technických kvalifikačních předpokladů
Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladům, jestliže předloží seznam min. 3
referenčních zakázek s obdobných předmětem plnění jako je předmět plnění této veřejné zakázky
(např. rekonstrukce nebo výstavba komunikace a podobně) o finančním objemu min. 2 mil. Kč bez
DPH za každou jednotlivou referenční zakázku.
Seznam podepíše osoba oprávněná jednat jménem nebo za uchazeče a tento seznam bude
obsahovat
• název zakázky a popis plnění
• dobu plnění zakázky
• finanční objem zakázky v Kč bez DPH
• objednatele a kontaktní osobu objednatele vč. telefonního čísla pro ověření reference
Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace
V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení uchazeče,
musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na
základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené
kopii.
Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem v
plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem,
z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k
poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň
v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím
subdodavatele prokázat splnění profesního kvalifikačního předpokladu (tj. předložení výpisu z obchodního
rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán).
Subdodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů stejným způsobem jako
dodavatel.
Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat
společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a
profesního kvalifikačního předpokladu (tj. předložení výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán). Splnění ostatních kvalifikačních předpokladů
musí prokázat všichni dodavatelé společně.
V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí
odstavec použije obdobně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli
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povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je
obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv
právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu
plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek
podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo
zadavatel nestanoví jinak.
Prokázání kvalifikace u zahraničního dodavatele
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace
způsobem popsaným v § 51, odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také jen „zákon“).
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich
úředně ověřeného překladu do českého jazyka.

4. Podání nabídek
4.1. Adresa pro podání nabídky a jiné upřesňující údaje pro podání nabídky
Adresa pro podání nabídky: VIA ALTA a.s., Okružní 963, 674 01 Třebíč
Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovní dny od
08:00 hod. do 14:00 hod. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 10:00 hodin.
Nabídky je možno doručovat osobně, nebo doporučeně poštou (rozhodné je datum fyzického
přijetí nabídky na adrese pro prodání nabídky). Doručení v uzavřených obálkách označených
názvem veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikací v Rácovicích“ a nápisem NEOTVÍRAT!.
Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o výsledku zakázky.
Splnění lhůty pro podání nabídek se posuzuje podle záznamu zadavatele.
4.2. Lhůta pro podání nabídek
Nabídku doručte nejpozději do: 22. března 2012 do 10.00 hod.
5. Údaje o hodnotících kritériích
Základním kritériem pro přidělení zakázky je nejnižší nabídková cena (pro plátce DPH rozhoduje cena
bez DPH, pro neplátce rozhoduje cena vč. DPH).
6. Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni)
Konec zadávací lhůty: 2 měsíce ode dne skončení lhůty pro podání nabídek
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení
oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s
nimiž může zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy,
nebo do zrušení zadávacího řízení.
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